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Cíl  projektu  ( Čeho bude realizací projektu dosaženo?)

Informační Senior Centrum bude pomáhat seniorům řešit náročné životní situace. 
Prioritou jsou oaměle žijící senioři. Projekt nazvaný Moje rodina vychází ze 
statistických údajů. V roce 2014 bylo evidovánov Praze celkem 13 604 vdovců a 
67 825 vdov. Je to celkový počet osamělých občanů Prahy,ale i tak se jedná o
 velkou skupinu seniorů. Situace není dobrá,zvyšuje se počet sebevražd.
Hlavní body našeho projektu.Organizovat kurzy pro osamělé se zaměřením na
osamělé seniorky..Učit je jak se bránit okrádání, jak využívat volný čas , nabídnou 
poradenství při sestavování jídelního lístku ,zamezit týrání seniorů,řešit 
zadlužení.Především je nutné ,zajistit pro seniory kvalitní informace. 
Máme v provozu 12 webových stránek pod názvem Infomatsenior Praha  .
Stránky obsahují důležité a zajímavé informace pro seniory.Pro informování
 seniorů máme informační a reklamní leták pod názvem Pražský zvěstník., 
který je zasílán na email adresu. V případě odborného řešení problému u 
seniora ,máme a budeme mít smlouvy s odborníky ,kteří se budou 
problémem zabývat..

Zdůvodnění potřeby realizace (Proč by se měl projekt realizovat?)

Počet seniorů roste a pro jejich ochranu je potřeba organizace ,která jim 
bude pomáhat.Hlavní body pomoci: prostředí ve kterém žije , jeho zdravotní stav 
,finance , stravování, jednání s úřady,využívání volného času , pomoc při hledání 
sociálního bytu ,zamezit okrádání. Připravit přednášky na ty to témata. 

           Důležitá je i ochrana seniorů při pobytu v nemocnici.
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Popis projektu( jak bude probíhat realizace projektu a dosažení cílů?
   Jaké budou postupné kroky realizace projektu?)

Realizace projektu již začala. Vše je řešeno postupnými kroky. Základem 
jsou informace. Ty jsou zajištěny na webových stránkách Infomatsenior Praha a jejich 
distribuci zajišťuje informační a reklamní leták Pražský Zvěstník. Na obsazení míst 
operátorů a pracovníků v terénu spolupracujeme s úřadem práce .Jednáme s úřadem 
práce na vytvoření chráněných pracovišť. Práce operátora je u počítače. Praha  má 
22 obvodů a ty pak budou rozděleny mezi pracovníky v terénu. Pro tuto práci se
budeme snažit získat  pracovníky evidované na úřadě práce a to skupinu 55+Pracovníci 
na základě smlouvy budou pomáhat seniorům řešit jejich problémy. Po zvládnutí 
projektu v Praze plánujeme rozšíření projektu postupně do dalších měst.  
 

Cílová skupina projektu ( Charakteristika osob , které budou do 
            do projektu zapojeny a jejich počet.)               

Cílová skupina jsou senioři. Projekt mohou využívat všichni,hlavní skupina ,
budou osamělí senioři. Tato skupina je nejvíce zranitelná. Počet zapojených osob . 
Předpokládáme postupný vzestup.

Přínos projektu pro cílovou skupinu. (Jak projekt zmenší problémy 
cílové skupiny?)

Hlavním přínosem pro seniora je odstranění pocitu  osamocení. Bude vědět , že
 za ním stojí organizace ,která mu bude pomáhat. Když u seniora převládne pocit 
osamocení a beznaděje ,může to špatně pro něho skončit. 

Proto zde je  projekt  Moje rodina. 

Vladimír Feyfar provozní ředitel
 Společnost Interkontakt z.s.


